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ESTIMATAJ GEKONGRESANOJ,

«Flandra Ligo Esperantista» komisiis al mi saluti la nuan 
XXIV-an Universalan Kongreson de Esperanto nome de mia patro- 
lando Flandrujo, malgranda laü teritoria, sed grandega laü his- 
uoria kaj arta vidpunktoj. Mi salutas vin nome ae la idoj de Rubens, 
Van Dyck, Jordaens, nome de la reviviĝanta Flandrujo, iam arta, ko- 
merca kaj civilizacia centro de Eüropo.

Mi salutas vin speciale nome de 200.000 pilgrimantoj, kiuj 
ĉiujare kunvenas apud la Flandra Izermonumento sur la iama 
batalkampo, por solene ĵuri: «Neniam plu milito.»

Mi salutas vin nome de la Flandraj turistoj, kiuj nun per kurso 
en sia organo eklernas milope nian karan lingvon, dank’ al klopodoj 
de Flandra Ligo Esperantista.

Mi salutas vin nome de 1’ pacama, liber- kaj laborema Flandra 
popolo, kiu deziregas liberecon al ĉiuj, fratecon inter la popoloj kaj 
baldaüan finvenkon de nia Esperanto-movado.

Vivu la mondpaco!
Vivu Esperanto!»

ĉar ĝi timis, ke estus malpermesate al sia delegito saluti la 
kongreson kaj li estus humiligata kiel iam la Kataluna kaj la 
Ukraina delegitoj, Flandra Ligo Esperantista decidis presigi kaj 
disdoni la ĉi supran saluton.

57



rei» een
iroorJcn b ock

«Met ’n beetje Fransch komt ge overal terecht» zeiden onze 
ouders. En zij hadden gelijk; immers waar gingen zij naartoe op 
hun huwelijksreis? Naar Brussel en de meest gegoeden... naar Pa
rijs! Waar wij, hedendaagsche toeristen op ’n Zondag eventjes 
gaan kijken naar Folkestone, de Hollandsche bloembollenvelden, 
of de prachtige Rijnboorden.

De toestanden zijn geweldig veranderd, toerisme is sedert 
enkele tientallen jaren gedemocratiseerd en een nieuw vraagstuk 
sproot uit deze plotselinge ontwikkeling voort: hoe zal het vreem
delingenverkeer geregeld en beïnvloed worden. Hoe werd vroeger 
het vreemdelingenverkeer geregeld? Wie een lange reis deed, kende 
de voorgeschreven traditioneele weg, de hoofdsteden en enkel 
groote steden gemakkelijk per trein te bereiken, soms ook een of 
ander badstad, waar bronwater, paardenkoersen of kansspelen meer 
aanlokten dan natuurschoon. Toen kwam stilaan een intens opleven 
van het toerisme, beter en talrijker en sneller treinen, trams en 
booten en vooral de auto’s maakten het mogelijk voortaan ook 
kleinere, meer afgelegen plaatsen en streken te bezoeken.

Allerlei gidsen, beschrijvingen, propagandabrochuren en 
-atfichen worden verspreid, vooral na den oorlog, wanneer de 
overtalrijke auto’s, de nieuw-ingerichte vlieglijnen, de grenzen 
komen verruimen. Voeg daarbij de buitengewone reislust der na- 
ooriogschfc toeristen, dikwijls nog vergroot door lage valuta in na
burige landen.

Wat doen nu de verschillende zienswaardige steden en land
streken om die menschen te lokken ? Brochuren in de eigen lands
taal voldoen niet meer voor de bezoekers die van verder komen; 
dan maar in drie, vier talen uitgegeven. Wat nochtans ook veel 
kosten meebrengt als het zorgvuldig gedaan wordt; wat verder 
ook gevaarlijk is: zal men bijv. sommige personen niet kwetsen door 
het coezenden van Duitsche brochuren (in den Elzas), van Fransche 
(in Viaandeien, Lotharingen, enz.) Eindelijk worden vele volkeren 
nog niet bereikt door Fransch, Engelsch en Duitsch, daar het toe
risme tegenwoordig veel dieper doordringt dan de talenkennis.

Welke oplossing meest gevonden worden om een internationaal 
propagandamiddel te scheppen dat het met reuzenschreden vorde
rende toeru me kon aangepast worden ? Bovenstaande bemerkingen 
brengen vanzelf de oplossing: het is het gebruik eener internatio
nale hulptaal, oplossing, die door het gemakkelijke, neutrale, prak
tische Esperanto geboden w'erd.

Honderden uitgaven van toeristischen aard werden vooral na 
den oorlog uitgegeven: de titelbeelden van enkele brochuren, in 
«Toerisme» af gedrukt, bewijzen dat men dit propagandamiddel
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ernstig opneemt. Italië gaf een prachtige serie gidsen uit, prachtiger 
en meer uitgebreid dan Baedecker, en het Japansche Ministerie van 
Staatsspoorwegen gaf een prachtige «Gids voor Japan» uit, wat be
wijst dat ook in het Verre Oosten de wereldtaal nut oplevert en ge
waardeerd wordt.

Wanneer nu in alle reisbureau’s, badsteden en inlichtingsburee- 
len, een Esperanto-kennende bediende zal aanwezig zijn, wanneer 
de gidsen zich door deze taal zullen bedienen, dan zal veel tijd 
uitgespaard, veel misverstand vermeden worden, en het toerisme 
tienmaal meer genot verschaffen voor wie zich graag, ook in den 
vreemde, voor volk, zeden en gebruiken interesseert en zich graag 
thuis voelt. Dit werd zeer wel begrepen door de regeering van het 
Prinsdom Lichtenstein dat reeds 2 reeksen merkwaardige zicht- 
kaarten en zegels uitgaf in Esperanto en waarvoor de gekende 
Universeele Esperanto-Associatie (U. E. A.) propaganda maakte 
heel de wereld door. Onlangs mocht U. E. A. dan ook volgend schrij
ven ontvangen.

Vaduz (Prinsdom Lichtenstein), den 21n Juni 1932. Wij ont
vingen uw geëerden brief van 14 dezer met bijgevoegde dokumen- 
ten nopens uwt propaganda-actie ten voordeele van ons land. Wij 
danken U opnieuw voor uw onbaatzuchtige werking voor Lichten
stein en verzekeren U dat wij uw werking zeer op prijs stellen. Het 
feit dat U ons tot nu toe 472 publicaties in 45 talen, uit 43 landen 
der 5 werelddeelen voorgelegd hebt, bewijst de degelijkheid der 
grootscheepsche propaganda door U op touw gezet.

Een dergelijke succesvolle propaganda, in aanmerking nemen
de de bestaande middelen en betrekkingen, is naar het oordeel 
onzer regeering, slechts werkelijk mogelijk door bemiddeling der 
hulptaal Esperanto»......

Op de internationale congressen voor Toerisme werden de 
voorstellen tot het aannemen van Esperanto als gemeenschappe
lijke taal gunstig onthaald, de Touring Club de France steunde de 
Esperanto-beweging op machtige wijze in hare beginperiode en nu 
heeft de Vlaamsche Toeristen Bond weer eens bewezen dat hij 
op alle gebied Vlaanderen weet te dienen en zijn cultureel leven 
te verrijken.

Leo Calloens
Voorzitter F. L. E.

Hoogere Handelslicentiaat

«Mi konvinkege kredas, ke scienco kaj paco triumfas kontrau 
nescio kaj milito, ke la popoloj interkonsentos ne por detrui sed por 
konstrui, kaj ke la estonto apartenos al tiuj kiuj estos plej muite la- 
borintaj por suferanta homaro».

LOUIS PASTEUR
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FlanJra liante cipcran*
l i m i t a

LA PREĜEJET’ KAMPARA
Teksto de Maurits Sabbe Muziko de Aug. De Boeck
Dio ne maiŝatas la kamparan preĝeton;
Pli krudan la incenson kaj senartajn kantojn,
La preĝadon de l’kampuloj kaj servistoj,
Kaj la florojn humilajn, el verda herbejo,
La kliniĝantan kapon inter kalaj manoj,
Kaj l’Ave Maria de l’senmalica koro.
O, ekstermu en kor’ ĉiujn pensojn fierajn,
Aĉan herbon miksitan ĉe l’bela rikolto;
Al mi donu la kredon, la esperon, l’amon 
De kiuj portas sian mizeron senplende,
Kun humilec’, jen mia koro kaj spirit’,
Kaj miaj kap’ kaj pensoj, skribinta mia man’...
En nom de l’Patro, de l’Fil’ kaj de l’Sankta Spirit’.

Tradukis Martha Vervloet

la  Fti
DE CYRIEL BUYSSE

Cyriel Buysse naskiĝis en 1859 kaj mortis antaŭ nelonge. Li 
estas konsiderata kiel la plej granda Flandra romanverkisto. Li 
rakontas kun miriga facileco. Lia kateniga rakontmaniero montri- 
ĝas el: «La azeneto», «La gaja ekskurso», «Somervivo», «Animsta- 
toj», k. t. p. En la romanoj : «La rajto de l’plej forta», «Mea culpa», 
«El Flandrujo», «Leono de Flandrujo», «Sursum Corda», «La vivo 
de Rozeke van Dalen», «La bulbeto», «Printempo», El la plena vivo», 
«Mi memoras», k. t. p. li pentras situaciojn en la flandraj vilaĝoj. 
Lia iorte kolorita realismo ja  ankaü ne timas la priskribadon de 
krudaj, maldelikataj scenoj. Unu el liaj teatraĵoj: «La familio Van 
Paemel» prave havas grandan sukceson.

La sekvanta citaĵo estas ĉerpita el «La vivo de Rozeke Van Da
len.» Rozeke, bonkora kaj naiva kamparknabino, edziniĝas kun 
Allons honesta, juna kamparano. Post malmultaj feliĉaj jaroj, 
Alfons ekkaptas la ftizo kaj li mortas. Rozeke estas devigata edziniĝi 
por la dua fojo, kun Smul, sia servisto, furiozulo, kiu baldaü mizere 
mortas. La vidvino vivas sian senkoloran kaj senĝojan vivon, an- 
koraü subtenata de la filo de Smul, kiu ŝin komprenas kaj preskaü 
fremdiĝis de la infanoj el la unua geedziĝo, kiuj pro eduko kaj ofico 
apartenas al supera klaso.
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Rozeken sciis nun: ŝia edzo ne plu povis resaniĝi. La kuracisto 
estis devigata tion diri al si, la pastro estis veninta por aüdi lian 
konfeson kaj estis doninta al li la lastajn sakramentojn kaj la 
fino alproksimiĝis.

ŝiaj okuloj estis elploritaj kaj la lasta espera ero estis disrom- 
pita en ŝia koro. Malbrile estis en ŝia koro, malbrile kaj nepure kiel 
la morta, griza vintraero, kiu pendis ĉirkaŭ la farmdometo. Vivi aŭ 
morti, ja  estis preskaŭ egale, ĉar lia vivo ne plu estis vivo.

Li kuŝis en la lito, li ne plu forlasis ĝin. Li kuŝis, vaksflava kun 
longa nigra barbo kaj grandaj, mallumaj okuloj, spireganta, kun 
duone malfermita buŝo rigardanta la nuran, malgrande vitran fa- 
nestreton de la superkela ĉambreto. Horojn kajhorojn, duone sin 
turninta sur la dekstra flanko, li kuŝis fikse rigardanta tra la verde- 
me-grizaj, plumbe kvadratitaj vitretoj, kvazaü li vidis aferojn 
tie, okazantaĵojn, kiuj plenigis lian tutan atenton. Li vidis ion 
de sia teraĵo, li vidis la rozkolorajn murojn kaj la grizajn pordojn 
de sia konservejo kaj staloj. Li ĉeestis iom de la ĉiutaga vivo kaj la 
ĉiam revenanta laboro sur la farmbieno; tra la larĝa, malfermita 
ĉarpordego li vidis Vaprijsken, draŝantan en la konservejo, kaj 
Smul, kiu de tempo al tempo rondveturis kun veturilo aü kun 
ĉaro en la fruktarbejo.

Kaj ĉiutagmeze, inter la dekdua kaj la unua, oni vidigis al li la 
beletan ĉevalidon sur la herbo, tute proksime de la fenestreto de lia 
malsanulĉambro.

Tio estis la longe atendita momento de la tuta tago. Li apogis 
por momento sur sia kubuto, subtenata de Rozeke per kusenoj en 
la dorso; li vidis de malproksime Smul elvenanta ei la stalo kun 
la besteto kaj li ridetis pro la frenezaj eksaltoj, kiujn ĝi tuj faris, 
pro la rapida movetado de la kvar blankaj saltetantaj piedegetoj 
kaj pro la granda penado de Smul, kiu preskaü ne kapablis gin bridi. 
Sed fine, tie ĝi estis, tie ĝi staris antaü lia fenestreto, spireganta 
kaj gratanta per siaj delikataj hufetoj, vidanta tra la vitretoj per 
siaj belaj sovaĝaj okuloj kaj siaj rekte streĉitaj oreloj, kvazaŭ ĝi 
vidis lin, kuSantan en la lito. Kaj en silenta ravo li rigardis la longan 
subtilan kapon kun brile blanka strio sur la nazo kaj la mallonge- 
krispaj, ruĝetaj kolharoj ; kaj el la malproksimeco, en la stalo, li 
aüdis la ĉevalinon, ĵaluze blekantan. La ĉevalido kontraü-blekis, 
malnaciencigis, turnis sian voston al la fenestro, volis reesti apud sia 
patrino. Kaj tiel li admiris la besteto ankaŭ malantaŭe: ĝian mal- 
forte-ondantan dorson, ĝian rondantan postaĵon, ĝian mallonge- 
buklitan voston, ĝiajn energiajn malantaüajn krurojn, jam sufiêe 
fortajn por doni al iu egan piedbaton. ô i forsaltetis fine per fre
nezaj eksaltoj, kaj senfortigita li ree falis en la kusenojn kaj la 
kapo malaltiĝis sur la bruston kaj la okuloj peze ekfermiĝis. Tiam li 
flustris, ke li deziras vidi siajn infanojn kaj mallaüte Rozeke al- 
kondukis ilin apud lian liton kaj diris al la plej aĝa knabeto, ke 
ili restu tre trankvilaj.

Tradukis Fr. Mortelmans



H e n fiJc n c o
Knabin’. mi volus kanti 
pri viaj bon’ kaj bel’ ; 
mi ankaü volus skribi 
pri mia amfidel’.

Sed nek kantad’ impona, 
nek skriba rememor’ 
forviŝus miajn pekojn 
el la pentema kor’.

Unue mi konfesu. 
al vi, ho, karulin’, 
kaj mian pentofaron, 
vi mem ordonu ĝin.

Delonge mi vin amis 
kun varma simpati’ ; 
en revo mi vin kisis, 
...sed ofte volis pli.

Juul Karnas

F la n d r a  rak o n lo
LA TRI ĜIBITLOJ

Estis iam tri fratoj, kiuj havis ĉiuj grandan ĝibon kaj tiel simi
lis unu al la alia, ke oni malfacile povis rekoni ilin unu el la aliej, 
Ili estis krom tio ege malriĉaj kaj devis almozpeti sian ĉiutagan 
panon.

En la vilaĝo, kie ili loĝis, vivis maljuna fraŭlino. ŝi estis riĉa je 
bienoj, sed malriĉa je ĉarmoj. Dum sia juneco si ne havis okazon, 
aü eble ne sentis emon, por edziniĝi, mi tion ne scias. Sed ŝi ekenuis 
pro tiu soleca vivo kaj diris ofte al sia servistino. .ke si ne deziris 
morti kiel fraülino.

ĉar neniu kandidato sin prezentis, la servistino kelkfoje diris 
ridante: «Estas bedaŭrinde, fraülino, ke oni devas esti duope por ge- 
edziĝi».

Iun tagon la fraülino faligis sian rigardon sur unu el niaj tri 
ĝibuloj kaj... amiĝis je li. La servistino, §ia konfidenciulino, estis- 
kompreneble — baldaü informata pri tio. éi tiu enirigis je la unua 
okazo la gibulon kaj parolis al li pri edziĝo kun sia mastrino. Vi 
facile komprenas, ke la viro tuj akceptis. lom poste la fraülino kaj 
la ĝibulo estis geedziĝa pareto.

Nun li ne plu devis zorgi pri io, sed la neesperita riĉeco igis la 
vireton tiel fierega, ke li ne plu volis havi iun rilaton kun siaj fra
toj. Lia edzino kaj la servistino estis avertitaj, ke ili neniam povos 
malfermi la pordon por ili, ol por donaci al ili, same kiel al fremdaj 
almozuloj, etan almozon. Se ili malobeus lian ordonon, ili repagus 
tion al li.

Tio malplaĉis al la edzino, kiu havis bonan koron, kaj volonté 
estus dononta ion de sia abundeco al siaj malriĉaj bofratoj. Mal- 
graü la malpermeso de sia edzo, ŝi enirigis ilin dum lia foresto, por 
manĝigi ilin ĝissate.

lam dum nia ĝibulo denove forestas, ekfrapis unu el la fratoj



al la pordo. La servistino enirigis lin, sed post kiam li apenaü estas 
ekmanĝinta en la kuirejo, oni aŭdis la majstron hejmen iranta.

La mastrino ne scils kien ka§i la malfeliĉulon, kaj se ŝia edzo 
trovus lin en la domo, certe eksplodus ŝtormo. La servistino havis 
bonegan ideon: oni rampigus la malfeliĉan ĝibulon en la panfornon; 
tie la mastro certe ne trovus lin.

Kiel dirite. tiel farote. La malfeliĉulo rampis en la panfornon. 
La mastro restis nur dum kelkaj momentoj hejme; sed apenaü li 
denove estas for, kiam la alla frato venis peti la malavaremon de 
sia bofratino. Li ne estis forpelata; sed jen, estis kvazaü la mastro 
suspektis ĝin, ĉar baldaü oni aüdis lin denove eniri.

«Mi ja  kaŝos lin ce la alia. kaj tuj kiam la okazo prezentiĝas, 
mi forkurigos ilin,» diris la servistino. Kaj la ĝibulo malaperis ĉe 
sia frato en la panfornon.

La ambaŭ malfeliĉuloj estis nun kaŝitaj el la rigardoj de la 
mastro, sed ili estis ankaü forgesitaj de la virinoj. Du tagojn 
poste la servistino alkuris al sia mastrino kaj ekkriis tute konsterne: 
«Mastrino, mastrino, ni forgesis ellasi la fratojn de la mastro. Mi 
volis meti lignon en la panfornon kaj trovis ilin ambaü mortaj!» — 
<Bona Dio! » diris la mastrino, «kion ni nun devas fari ! »

— «Jes, kion ni nun devas fari?» demandis la servistino.
— «Se tio malsekretiĝus, ni estus en granda embaraso,»» sopiris 

la mastrino.
— «Mi trovis ĝin,» diris la servistino subite. «Mi konas en apuda 

vilaĝo viron, kiu faras pro mono ĉion, kaj kiu konsideras la kaŝa- 
don de kadavro kiel ĉiutagan laboron. Li nur deziras gajni monon, 
ne gravas kiamaniere. Mi diros al li, ke la gibulo kaŝis sin, sen ol ni 
sciis tion, en la panfornon. kaj ke li sufokiĝis tie. Tiu viro ĵetos 
lin dumnokte en la riveron.»

— «Jes, sed estas du kadavroj», rimarkis la mastrino.
— «Fidu je mi.» diris la servistino, ĉio bone finigos.»
La saman tagon Si iris al tiu viro, kaj alvenis je la vespero kun 

li. La antaŭe kuŝanta ĝibulo estis eltirata el la panforno, metata en 
sakon, kaj la fremdulo iris lin ĵeti en la riveron.

Poste li revenis por sia rekompenco, sed la servistino rifuzis kaj 
diris: «Ne, ne, vi volas trompi min: vi denove métis la ĝibulon, aum 
ni forestis, en la panfornon.»

La viro ĵuris je ĉiuj tonoj, ke tio estis mensogo, sed kiam li 
estis alkondukita al la panforno, li vidis efektive en la duon — 
malhelo, la vizaĝo de la sama gibulo.

— «Tio estas sorĉaĵo,» li ekkriis, «nu, surdorsigu lin al mi, li ci 
tiun fojon ne revenos.»

La viro métis la kadavron en la sakon kaj iris al la rivero. Tie 
li métis pezan ŝtonon ĉe la kolo de la gibulo kaj faligis lin en la 
profundon.

Bonhumore li nun reiris por demandi sian trinkmonon. Kiam 
li venis apud la pordo de la domo, jen staras — je l’cielo — denove 
ĝibulo antaü li, kaj gibulo tute samaspekta. Kaj li fumis pipon, kaj 
biovis densajn fumnubojn en la aeron, kvazaü por moki lin.

«Je l’diablo,» blasfemis la viro, «jen li estas denove! Kaj mi
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tarnen melis pezan ŝtonon ce lia kolo! A tendu, li nun bone por 
ĉiam forrestos!»

Kiel rabia besto li saltis sur la ĝibulon, gorgpremis lin per 
sia fera pugno kaj métis lin rapide en la sakon. Alveninta apud la 
akvo, li pendigis ce la kolo de la kadavro ankoraü pli pezan ŝtonon 
kaj duan ce la piedoj, puŝis lin ci tiun fojon denove en la sakon,
ligis gin kaj jetis gin en la akvon.

Poste li rapidis al la ĝibuldomo kaj ankoraü duonekscitita, li 
diris al la virino: «eu vi deziras scii ion, sinjorino? Mi ĵetis tiun 
malbenindan gibulon kun ŝtono ĉe la kolo en la akvon kaj kiam 
mi revenis ci lie, mi retrovis lin je la tria fojo, kaj kvazaü mokante 
min, li staris tie fumante teran pipon. Tiam mi iĝis koléra kaj mor- 
tigis lin por ĉiam. Mi métis lin kun pezaj ŝtonoj en bone fermita 
sako kaj jetis ĝin en la riveron.»

La lastaj vortoj ne jam estis el lia buŝo, kiam la sinjorino sve- 
nis. Tute konfuze la servistino ekkriis: «Ho, bona Dio, kion vi 
faris! Vi mortigis la mastron, dum li fumis pipon ce la pordo!»

La viraĉo ne plu aüskultis kaj ne plu atentis pri sia rekom- 
penco. Li forkuris tiel rapide kiel li povis, kaj se li ne jam estas laça, 
li ankoraü kuras.

Rerakontis Jan van Schoor

HonJlitfraliiro
ma

DE DEZIDERIO KOSZTOLANYI
Paŭĉjo estas dekdujara, gimnaziano en la tria klaso. ĉe ili mi 

vespermanĝas.
Post la vespermango, kiam la gastoj en la salono trinkadas ka.i 

fumadas, ĉirkaŭ la dekunua horo mi vidas lumon en la studento- 
ĉambro. Mi enrigardas tra la vitropordo.

La eta studento tie sidas ĉe la tablo tegita per verda vakstolo, 
en lia mano plumo, antaü li papero. Li sulkigas sian frunton, li 
ĝemadas. Li mordas la plumingon, li entrempadas la plumon en la 
inkon. Sed li ne skribas.

Tiel pasas kvin minutoj.
Tiam mi eniras.
— Mi kisas vian manon.
— Servus. Kio, eu vi ne jam dermas ?
— Mi devas verki hejman taskon, por morgaü.
— Pri kio ?
— Pri mia patro.
— Ejha, mi diras. Pri via patro ?
— Jes, li diras kaj ŝovas antaü min sian kajeron.
Titolo: «Mia patro».
La strukturo de la patro estas la jena: a) enkonduko: lia pris-
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kribo; b) traktado: liaj karaktero, kutimoj; c) fino: kion ni ŝuldas 
al la patro?

Mi eksidas ce lia tablo, kontraŭ li kaj mi atentas lin. Lia viza- 
§o estas embarasita, liaj okuloj febraj, lia blonda hararo hirta kiel 
tiu de geniulo, kiu ĵetiĝas tien-reen en turmentado de la kreado. Lia 
nazo estas inkmakulita.

—Kion vi skribis ĝis nun ? — mi demandas. Montru.
ói estas nur malpura provskribo, li senkulpigas sin.
La provskribo vere estas malpura. Entute sur ĝi estas nur kel- 

kaj inkomakuloj, makulita desegno de iu besto — hundo aü porko — 
demandsignoj, ekkrisignoj kaj nur du vortoj: «mia patro». Sed 
poste ankaŭ ilin li trastrekis, forviŝis, tute neniigis.

Do unuvorte li ne tre muite faris.
La paperfolion mute mi redonis al li.
Nur daürigu, mi admonas lin. ĉu vi komprenas, pri kio temas? 

Autaŭ ĉio vi devas dividi vian patron en tri partojn.
Pacience mi atendas.

Mi konas lin: li estas saga knabo, bona lernanto, kun muite da 
scio por sia aĝo.

Denove li nur rigardas autaü si, li sulkigas sian frunton, li 
ĝemadas.

— Nenion mi povas elkapigi, li lamentas.
— ĉu vi amas vian patron ?
— Jes, li diras kaj ekridetas.
— Aü vi ne amas lin ?
— Sed jes, certe, li diras kaj denove ekridetas.
Nun mi sentas kompaton por li, sed ankaü ioman malicon kaj 

kruele, krude mi ĝuas lian barakton, remémorante pri miaj infana- 
ĝaj luktoj, kiujn mi jam transpasis. Mi silentas.

Mi pensas la jenon :
— Kion mi estus skribinta je dekdujara a |o  pri mia patro? Mi 

vidis lin kiel montaron, kiel malluman praarbaron. Lia voĉo ton- 
dris. Tremante mi adoris lin kaj malespere, furioze mi ekstaris de 
la tablo, kiam mi rimarkis. ke laü sia kutimo li flaras la viandon, mi 
rifuĝis en la alian ĉambron kaj tie laütege kriadis, por ke mi ne 
aŭdu rniain terurajn nensojn. Estis kiam mi timis, ke li kappafos 
sin. Sed tiaj aferoj ne konvenas en la kadroj de lerneja tasko.

Poste mi pensis la jenon :
— Se nun Paŭĉjo povus priskribi, kion li vere pensas, li estus la 

plej granda verkisto de la mondo, kiun kompare Shakespeare estus 
nura banaleco. Tolstoj senvalora malpleno.

Dume Paŭĉjo trinkis glason da akvo, li ternis, denove surpa- 
rerigis mia patro» kaj denove trastrekis gin. Li prenis novan pa- 
nerfolion, kiu kun sia blanko akuze rigardis lin. Dormeme li palpe- 
brumas. Min kaptas kompato.

— Tiel neniam, vi estos prêta, mi admonas lin. Eklaboru, knabo. 
Do kia estas via patro? Surpaperigu.

Mi diktas, komence emociite. tre malrapide:
«Mia patro estas kvardekjara. Alta, fortika, vireca. Lia nigra 

hararo ĉe la tempioj jam blankigas,' sur lia frunto la jaroj ĉizis 
sulkojn...... »
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Paŭcjo skribas rapide, senerare. Post ôiu frazo li alrigardas 
min, atentante miajn helpajn vortojn. Ankaŭ mi varmiĝas, mi ku- 
raĝiĝas, jam sen pensado, kun impertinento mi diktas :

— «-Lia vizaĝo estas bonplena.» Kio estas la dua parto ? Ja, lia 
karaktero. Ni diru simple: «li estas karakterplena. ĉiam sincera, 
clecidema. Severecon sage li unuigas kun la boneco. Se li laciĝas 
en la vivbatalo, dumvespere li trovas konsolon en la familia rondo 
kaj tiam en la lumo de la lampo li iĝas gaja...».

La finon mi jam lasas al li. Tie mi uzas sokratesan manieron.
— Mi esperas, mi diras, vi scias, kion vi suidas al la patro?
— Dankemon, respondas Paŭĉjo mekanike.
— Prave, mi kapbalance jesa: as, dankemon «pro lia amo, pro 

liaj oferoj, pro liaj senfinaj...»
Estas noktmezo, kiam ni finas.
Tiam mi reiras en la salonon, al miaj amikoj.
— Kie vi estis ? — demandas la patro de Paŭĉjo.
— ĉe via filo.
— Kion vi faris ?
Mi edukis lin, mi respondis. Mi edu is lin por la vivo. Mi 

instruis lin mensogi.
El la Hungara traàukis L. REREIPS

N e i i r e

— Senkompate la Morto falĉas en Flandrujo kaj trafas ĝiajn 
plej noblajn kaj grandajn filojn.

La 11-an de Septembro pas. morti; la 72-jara prof, dlro A. Claus, 
psikiatro kun internacia famo, eks-mcmbro de la Konsilantaro de 
Flandrujo, eks-profesoro ce la Flandra Universitato de Gent, pre- 
zidanto de la Direktanta Konsilantaro de la Popoluniversitato 
«Herman van den Reeck», kie — kiel oni scias — Esperanto estas 
instruata.

Prof. Claus kiu estis malsaniĝinta, estis irinta al Hamburg 
por kuracado, sed tie mortis post hirurgia operacio. Laü deziro de 
l’mortinto, li estis enterigata en Hamburg kaj lia kadavro estu nur 
transportata al Flandrujo, kiam kompleta amnestio estos aljuĝita 
al la kondamnitaj Flandroj.

«Flandra Esperantisto» partoprenas la funebron, kiu regas en 
Flandrujo pro la morto de prof. d-ro Claus.

— La patro de Jef Claes, membro de la Flandrema Grupo Espe- 
rantista «La Progreso» el Aarschot, mortis post grava malsano. Al 
la funebranta familio ni prezentas niajn sincerajn kondolencojn

— La patro de f-ino Ivonne Steen, anino de la Ruselara Espe- 
rantista Grupo, mortis la 12-an de Septembro. Ni prezentas al nia 
ŝatata samideanino niajn plej sincerajn kondolencojn.
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KAJ NUN ATENDI ĜIS LA LUDO KOMENCIĜAS.
Jos. Wils

1 GratiiPoj

— Al niaj gesamideanoj Frank Hall kaj Bissy aFll, ambaü el 
Walthamstow (Anglujo), kiuj geedziĝis la 10-an de Septembro pas.
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In te r  ni
0

AARSCHOT — F. G. E. «La Progreso». — Nia Esperanto-ekspo- 
7icio, kiu okazis dum la kirmesaj tagoj, bonege sukcesis; ĝian mal- 
fermon ĉeestis urba skabeno kaj ankaü «nia Jan». Ni esperas, ke Ĉi 
tiu ekspozicio muite helpos la propagandon de nia kara lingvo en 
nia urbo. Ni tutkore dankas tiujn, kiuj kunlaboris kun ni por suk- 
cesigi nian ekspozicion; specialan dankon ni suidas al s-ro Gérard 
De Boes el Ronse, kiu tiel helpeme servis nin per amaso da propa
ganda materialo.

Niaj novaj vintrai kursoj por komencantoj kaj sinperfektigan- 
toj komenciĝos Sabaton la 1-an de Oktobro.

ANTWERPEN — Flandrema Grupo Esperantista. — Ĉar la
anaro de la grupo pligrandiĝis, oni ankaü pligrandigis la estraron: 
ni nun havas, krom prezidanto, sekretariinon kaj kasiston, vicpre- 
zidanton. 2-an sekretariinon, bibliottekiston kaj festdirektoron. Kun 
tia estraro ni certe eniras novan epokon de kreskado kaj florado.

La kurso, kiu okazas ĉiumerkrede de la 7 1 /2 gis la 8 1/2, do 
îus antaü la kunveno, en nia ejo «Pannenhuis», Conscienceplein, 3, 
nun estas gvidata de nia fervora samideano Rik Van Durme. Certe 
liaj geîernantoj iĝos fervoraj Esperantistoj kaj fidelaj Flendrema 
Grupanoj.

Sabaton, la 22-an de Oktobro, okazos en nia ejo intima festo por 
la membroj kaj ties familianoj kaj konatuloj. La nova festdirektoro 
Nand Volders, zorgos por ke ĉiuj bone sin amuzu kaj... forgesu sian 
lestan tramon.

La Rekta Vojo — Kvankam la prezidanto de nia grupo ankoraü 
êiam <*stas malsana, tarnen la grupa vivo daüras. La 28-an de Aügus- 
to ni ekskursis al Putte, kie ni pasigis la tagon en la tendaro de 
«La Verdaj Pedalkavaliroj», kiel nomiĝas la bicikla sekcio de nia 
gruno. La 25-an de Septembro areto da membroj vizitis la kunsidon 
de F. L. E. en Brussel. La 8-an de Oktobro je la 20-a ni montros la 
filmojn de la 1-a kaj 3-a Flandraj kongresoj kaj parolados s-ro 
Lodema Sr. pri «Dumkongresaj spertoj kaj aventuroj.» (Temas pri 
la Universala Kongreso).

Plie ni denove klopodos aranĝi vintran kurson en 20 lecionoj 
S-ro Lodema Sr. gvidos ĝin. La unua leciono komenciĝos Mardon 
la 25-an de Oktobro, je la 20-a, en nia sidejo «De Gulden Kroon», St. 
Jacobsmarkt, 98.

BRUSSEL — N. E. L. E. — La juna grupo NELE konstante 
donas signojn de sia nelacigebla laboremo. ôi jam komencis la 
propagandon por sia vintra programo, kiu komenciĝos per interesa 
Esperanto-ekspozicio. Krome ĝi antaŭvidas du kursojn. ôiaj se- 
majnaj kunvenoj, kiuj okazas régulé ĉiun Mardon de la 20-a 
ĝis la 22-a en «Breughel», Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel, estas 
ĉiam bone ĉeestataj. La viglaj diskutoj, kiuj régulé okazas dum la 
kunvenoj, atestas pri la firma decido de NELE: uzi ĉiujn eblajn 
rimedojn por disvastigi Esperanton kaj tiel instigi la Flandrojn al 
pli da idealismo en la tiom degenerita Bruselo.
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Dume ni ne forgesas la gajan kaj perfektigan parton de nia 
agado. ĉiu kunveno havas sian distran kaj amuzan parton, dum 
kiu la anoj ripetas aü lernas la kantojn aperintajn en «Flandra Es- 
perantisto», legas tradukitajn rakontojn aü ekzamenas la novajn 
tradukitajn popolkantetojn; la lastaj estas veraj unikaĵoj, kiuj 
pliriĉigas nian jam ampleksan kolekton tiuspecan.

Ni esperplene laboras al la efektivigo de nia devizo : «Nia estu 
la estonteco».

KORTRIJK. — Merkredon, 5-an de Oktobro, okazos ĝenerala 
monata kunveno de la grupo. La tagordo mencias: «aranĝoj por la 
novaj vintraj kursoj».

La 28-an de Aügusto kelkaj grupanoj ekskursis al Oostduin- 
kerke por interfratiĝi kun la Francaj gesamideanoj el Duinkerke. 
ĉeestis ankaü la grupo el Nieuwpoort kaj kelkaj esperantistoj el 
diversaj lokoj. La ekskurso perfekte sukcesis dank’al la bonega 
akcepto en la hotelo de s-ano P. Benoit.

La 18-an de Septembro okazis la lasta ci jara ekskurso al la 
kirmeso de Wevelgem, kiun partoprenis la tuta juna frakcio de la 
grupo.

OUDENAARDE — Al Paco — La 4-an de Oktobro nia fidela 
samideanaro venu por kanti kaj lerni almenaü unu novan kanton; 
— la 11-an okazos diskutoj kaj proponoj pri la farota propagando 

en la urbo kaj ĉirkaŭaĵoj por la nova, dua kurso de Esperanto, kiu 
komenciĝos la 18-an de Oktobro kaj pri kiu pliaj detaloj estos 
diskonigataj per afiŝoj, flugfolioj, k. t. p.; — la 13-an de Oktobro 
okazos nedeviga ĝenerala kunveno por ĉiuj membroj, tuj post la 
unua leciono de la kurso, en nia kutima kunvenejo; oni priparolos 
precipe la lokan movadon.

RONSE — La Paca Stelo — La 5-an de Oktobro okazos ĝenerala 
ripetado de ĉiuj niaj jam lernitaj kantoj de la unua gis la lasta; 
ankaü okazos prezentado de la novaj gelernantoj el la 2 kursoj 
per la geprofesoroj ; — la 12-an ni nepre daürigas nian instruan 
laboron, nome la tradukon de «Tiel la Flandroj rakontas»: ni aten- 
das ke multaj gesamideanoj kun nova kuraĝo daürigos tiun gravan 
laboron; — la 19-an s-ro G. M. daürigas siajn interesajn klarigojn 
pri la jarticipoj; ĉiu venu, ĉar denove ĉiu estos kontenta pri tiu 
speciala leciono.

Grava Alvoko. La 3-an de Oktobro rekomenciĝos la kursoj 
en la ejo «Huis Landrieu». ĉiu Paca Stelano konsideru kiel sian 
moralan devon, pro simpatio al la grupo, varbi almenaü unu aü 
du novajn lernantojn. Antaüen por Esperanto kaj La Paca Stelo!

ROESELARE — Ruselara Esperantista Grupo — La stato de nia 
grupo vere estas kontentiga. La 1-an de Oktobro aperas la 1-a nu
mero de nia «Informa Bulteno», ligilo inter la geeesperantistoj 
de la Ruselara regiono. Ni esperas, ke ĝi favoros nian poresperantan 
propagandon. Régulé ni sendos ekzempleron al la grupestraroj, 
kondiĉe ke ni ricevu de tempo al tempo komunikojn pri grupa, nacia 
kaj internacia Esperanto-movadoj. Ni tre rekomendas viziton al nia 
nova ejo «Hotel Java», Ooststraat. Ni baldaü faros efikan propa- 
ganden por la novaj kursoj.

69



a c iiq o j
Kio esta AELA? — Fondiĝis Asocio de Esperantistaj Libro- 

Amikoj (AELA), gvidata de la eldonejo Literatura Mondo. ô ia celo 
estas vendi je muite rabatita prezo scrion da libroj. Esperanto, kiu 
ne havas parolantan popolon, vivas en sia literaturo; en la lasta 
tempo, la ekonomia krizo muite malpliebligis la aĉeton de valoraj 
kaj belaspektaj libroj. Legemaj kaj literaturemaj esperantistoj 
ekzistas ja  en sufiĉa nombro, sed la libroj fariĝis nepripageblaj. La 
sukceso de la entrepreno signifos grandan kuraĝigon por la espe
rantistaj verkistoj kaj eldonejoj, krome ke estos okazo havigi al si 
bibliotekon je modéra prezo. Prospekto estas havebla senpage ĉe 
Flandra Esperanto-Instituto.

Esperanto kaj Turism.> — En Cagnes-sur-mer (Francujo), estas 
30 signalfostoj kun tekstoj Franca kaj Esperanta. Ekzemple: Arrêt 
des autobus. Halto por aütobusoj. Ni memorigu, ke jam en du aliaj 
turismaj lokoj, Cannes kaj Nice, ekzistas tiaj trafiksignaloj kun 
Esperanta teksto apud la landlingva.

Tre grave — La Esperanto-kurso c’e la Volksuniversiteit «Her
man van den Reeck» gvidata de Frans Mortelmans, okazos ci tiun 
jaron Marde, de la 8-a ĝis la 9-a je 1’ 25-a de Oktobro, 8-a kaj 15-a 
de Novembro, kaj de la 8-a ĝis la 10-a je 1’ 22-a, 29-a de Novembro 
kaj 6-a, 13-a kaj 20-a de Decembro. La kursoj de la popoluniversi- 
tato «Herman van den Reeck» ckazas en la urba lernejo en la 
Constitutiestraat. êiu propagandu por ci tiu kurso!

(Ni recenzas duope senditajn verkojn; unuopajn ni citas, éiu 
verko estas havebla ce Flandra Esperanto-Instituto).

Esperanta Teknika Medicina Vortaro verkita de Doktoro Bri
quet (de Lille) Eldonis: Internacia Medicina Revuo, 255, avenue 
du Longchamps, Brussel. 360 p.; 11 x 16 cm. Prezo: bind. 2 dolaroj 
14.40 belgoj aü 72 belgaj frankoj.)

La esperanta teknika medicina vortaro de D-ro Briquet estis 
delonge atendata. ôi estas reprodukto de lia provo de teknika me
dicina vortaro publikigita en Internacia Medicina Revuo, sed kom- 
pletigita kaj korektita. La grava verko enhavas 3675 vortojn, la 
plej multaj kun derivajoj kaj diverslingvaj tradukoj. La aütoro mem 
ne pretendas la netuŝeblecon de la vortoj momente de li mem elek- 
titaj kaj proponitaj. «Ciuj lingvoj évoluas,» li diras, «kaj, iom post 
iom, per uzado, per interkonsento, per pridiskutado, ni akiros su- 
fiêe bonan teknikan lingvon.»

Vere, nia admiro estas prolunda por la granda laboro, kiun 
faris D-ro Briquet per la kompilado de ci tiu medicina vortaro. Ni
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ankoraŭ nur aldonu, ke ĝi estas zorge bindita kaj presita sur luksa 
papero. Por ricevi la libron rekomendite, oni aldonu 1 belgon (5 
bclgajn frankojn). Mendu ce la supre citita adreso; postĉekkonto: 
2814.51.

La Universala Esperanto Asocio pereanta pro plurjara misgvi- 
dado de la Estraro de Inĝ. M. F. Onnen. Eldonis: la verkinto: Den 
Haag (Nederlando), Nachtegaallaan, 6. 16 p.; 10.5 x 13 cm. Prezo 
1 franca franko.

La broŝuro estas respondo al artikolo de la U. E. A.-estraro 
en «Esperanto», en kiu ĝi rebatas plendojn antaüe diskonigitajn 
de s-ro Onnen. Dum la Pariza kongreso la lasta devis konfesi la 
sengravecon de siaj akuzoj La tuta afero estas denove aranĝita, 
do ni ne plu parolu pri ĝi.

Der Durchbruch. Studie über Kriegsdienstverweigerung und 
die Internationale der Kriegsdienstgegner de H. Runham Brown. 
Eldonis: War Resisters International, 11, Abbey Road, Enfield, 
Middlesex, England, 70 p.; 12 x 18 cm. Prezo: 0.50 germ. mk.

Tre intsresa bruŝuro pri militservrifuzo kaj la Internacio de 
Militrezistantoj.

Allereerste Esperanto-Leesboekje. La JurJa Komencanto. —
Voor Cursussen en Schoolgebruik. Verkis: H. J. Bulthuis, L. K. El
donis: W. J. Thieme & Co, Zutphen (Nederlando). 1-a Parto: 46 p.;
14.5 x 20 cm.; prezo: fl. 0.50. 2-a Parto: 52 p.; 14.5 x 20 cm.; prezo: 
fl. 0.50. 3-a Parto: 54 p.; 14.5 x 20 cm; prezo fl. 0.55.

Bulthuis ne nur estas unu el niaj plej grandaj esperantaj 
romanverkistoj, li ankaü estas lerta verkanto de esperantaj ler- 
nolibroj. Tre metode li kompilis tri legolibretojn, kiuj ne nur estos 
legataj kaj trastudataj de «junaj», sed ankaü plezure de «maljunaj» 
komencantoj. La libretojn ni varme rekomendas al la gvidantoj 
de porinfanaj kursoj. Ili estas tre klare presitaj kaj eldonitaj.

Nova kaj malnova uzinmajstro de F. Svjatenko, laboristo de la 
uzino AMO. Elrusigis E. ŝvedova; lingve kontrolis N. Hohlov. Eldo
nis: Ekrelo, Löbauerstrasse, 35, Leipzig N 24, Germanio. 22 p.;
12.5 x 18 cm. Prezo: 0,25 gmk.

La aütoro rakontas pri du uzinmajstroj, kiujn li ko- 
nas: la unuan li estis koninta antaü la revolucio, kun la dua li la- 
boris ĉe socialisma uzino «Arno». La unua estis «fidela servisto de 
la aütokratio», la dua «estas viva portreto de la nova majstro, kiu 
estas forĝita de la revolucio.» Estas interese legi pri la vivo en Rusa 
uzino antaü kaj post la4revolucio laü atesto de laboristo mem.

Lernolibro de Esperanta Stenografio laü la sistemo Duployé 
de P. Flageul. Eldonis: Eldonejo de Esperanta Stenografio, 9, 
Bulvardo Voltaire, Issy-les-Moulineaux (Seine), Francujo. 16 p. 
13 x 21 cm.. Prezo 1.50 fr. (1 respondkupono).

La fakto, ke ĉi tiu libreto jam postulis 4-an eldonon, sufiĉe 
pruvas kiom alte ĝi estas taksata de la esperantaj stenografiistoj. 
La Esperanta stenografio Duployé Flageul estas jam lernita en 28 
landoj. Tiu ŝatinda disvastiĝo estas atingita pro la granda simpleco 
kaj la perfekta lernebleco de tiu skribo.

Ekrelo. "’ alalo'o n-o 2. 16 p.; 12.5 x 18 cm. Senpage havebla ce



Ekrelo, Löbauerstrasse, 35, Leipzig N 24, Germanio.
ĉi tiu katologo havigas ideon pri tio, kion «Ekrelo» depost mal- 

multe da tempo jam eldonis. En la laboristaj medioj, en Sovetio, 
Esperanto konstante disvastiĝas.

Sleutel bij Esperanto Leer- en Leesboek door W. W. van Alphen. 
Eldonis: W. J. Thieme & Co, Zutphen. 50 p.; 15 x 23 cm. Prezo: fl.
0.90.

éi tiu ŝlosilo estas tre utila por la kursgvidantoj, kiuj uzas la 
lernolibron de van Alphen, kaj nepre necesa al la memstudantoj de 
Esperanto pere de ĝi.

»

Pop la s e n a r m p  de l’Popoloj
200.000 Partoprenantoj al la éiujara Flandra Pilgrimado al la 

Tomboj de l’Izero, plejgrandparte estintaj frontsoldatoj kaj pa- 
rencoj de militmortintoj, hodiaü, 21-an de Augusto kunvenintaj 
en Diksmuide-Kaaskerke sur la tragedia ebenaĵo ĉirkaŭ la giganta 
Flandra Izermonumento,

petegas la popolojn igi la malpriatentitan evangelian parolon: 
«Vi ne mortigu!» universala, vivanta vero,

atendas de la Internacia senarmiga konferenco en Genève, ke 
gi, memorante la sangan oferandon de milionoj da junloj, kapa- 
blos, per la kompleta senarmigado de ĉiuj ŝtatoj, fondi la Mond- 
pacon sur la Justeco kaj ne plu sur la perforto,

postulas la tujan aplikadon de la Kodo de l’Ligo de statoj, per 
kiu la ŝtatoj interkonsentis neniigi la ekzistantajn, sekretajn 
militajn kontraktojn kaj ne plu fari novajn tiaspecajn kontrak- 
cSojn,

kulpigas, antaü la konscienco de l’civiliza mondo, la registarojn, 
kiuj lasas sin delogi je tiaj krimaj kontraktoj kaj interkonsentoj, per 
kiuj milionoj da sendefendaj virinoj kaj infanoj, krom milionoj 
da sendefendaj viroj, amase, estas kondamnataj je ebla antaue 
pretigita kruela morto,

kaj insistas ĉe ĉiuj homoj, kiuj indas la nomon de homo, al 
kiu ajn popolo ili apartenu, plej energie, por ke ili, unuigitaj sub la 
devizo: «Neniam plu Milito!», per êiuj rimedoj malebligu la re- 
faron de nova amasmurdo, kiu signus la finiĝon de l’civilizacio.»

S u b t e n o  p o r  nia  r e v u o
Piet, 10.—; Flandremulo, 10.—; Jef, 20.—; ENTUTE: 40 t'r.


